
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa pada penelitian ini tentang penggunaan media  

Visual Realia maka dapat disimpulkan bahwa   

1. Hasil belajar siswa materi bagian-bagian tumbuhan di kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang sebelum diterapkanya media 

Visual Realia melalui alat peraga alamiah rendah yaitu Sebelum 

diterapkannya media  Visual Realia pada pratindakan skor total hanya 

mencapai 1880, Sebelum diterapkannya media  Visual Realia 

Perolehan nilai berdasarkan KKM adalah pra siklus yang hanya 4 

orang dan sebelum diterapkannya media Visual Realia dimana kondisi 

awal sebelum perbaikan nilai rata-rata hanya 56.9, 

2. Hasil belajar siswa materi bagian-bagian tumbuhan mata pelajaran IPA 

di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang setelah 

diterapkanya media pembelajaran Visual Realia melalui alat peraga 

alamiah yaitu Total Nilai Siswa,  dimana pada siklus 1 naik menjadi 

2225 kemudian di siklus 2 naik lagi menjadi 2645 dan pada siklus 3 

meningkat menjadi 2815, kemudian peningkatan nNilai berdasarkan 

KKM, pada siklus 1 naik menjadi 15 anak dan pada siklus 2 naik 

signifikan menjadi 31 anak dan pada siklus 3 meningkat menjadi 33 

anak atau sudah 100% tuntas klasikal.  dan peningkatan nilai rata-rata 
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pada siklus I  menjadi 67.4 dan pada siklus II menjadi 80 dan siklus III 

meningkat menjadi 85.3. 

3. Dengan demikian penerapan media pembelajaran Visual Realia 

melalui alat peraga alamiah dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

materi bagian-bagian tumbuhan mata pelajaran IPA siswa kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang 

 

B. Saran Saran  

Dalam pembahasan akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberi 

sedikit saran-saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pelaksanaan atau implementasi dari media  Visual Realia di MI An-Nuur 

Palembang antara lain: 

Penggunaan media  Visual Realia sangat membantu guru dalam 

mempermudah penyampaian materi dan memberikan hasil belajar yang baik 

pada siswa, sehingga penggunaan media  Visual Realia khususnya pada 

pelajaran IPA perlu untuk di tingkatkan dan dikembangkan, dan guru agar 

selalu menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam penggunaan media  

Visual Realia dalam proses pembelajaran. 

Untuk siswa agar lebih ditingkakan motivasinya dalam belajar agama 

Islam karena siswa adalah subyek dalam pembelajaran, sehingga apabila 

motivasi belajar siswa selalu terpacu, maka perhatian dalam mengikuti 
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pelajaran akan tercipta dengan baik. Dan hasil belajar siswapun akan selalu 

mengalami peningkatan. 


